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Res kollektivt till ett förmånligt pris.
Som anställd hos

har du som personalförmån möjlighet att köpa en periodbiljett 365 dagar för 
resor med Västtrafik på avbetalning under 12 månader till ett förmånligt pris

Med reservation för prisjusteringar sedan detta dokument formulerades.

Så här funkar det
Din arbetsgivare köper periodbiljett 365 dagar av Västtrafik för alla medarbetare som anmäler sitt intresse. 
Du som medarbetare betalar sedan biljetten genom ett automatiskt avdrag från din lön under 12 månader. 
Förmånen dras efter skatt och är inte skattepliktig. Det innebär i praktiken att du får möjlighet att köpa period-
biljett 365 dagar på avbetalning, vilket ger en lägre månadskostnad än om du skulle köpa en periodbiljett för 
30 dagar. Erbjudandet gäller för dig som är tillsvidareanställd eller anställd under minst ett år. Du förbinder dig 
att betala hela summan för årsbiljetten och kan inte ångra ditt köp.

Så här gör du
Om du är intresserad fyller du i blanketten och lämnar till

Laddning Pris för 365 dagar Din månadskostnad
Sparar per år jämfört 

med periodbiljett 
30 dagar

En zon 8 150 kr 680 kr 1 590 kr

Två zoner 12 250 kr 1 021 kr 2 450 kr

Tre zoner 18 700 kr 1 559 kr 3 740 kr

Mini Borås, Skövde, Uddevalla, ToV 7 150 kr 596 kr 1 430 kr
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Förnamn Efternamn: Personnummer:

Avdelning/enhet: Telefonnummer:

Bostadsadress: 

Datum och underskrift:

Förbindelse nettolöneavdrag 
för årsbiljett i kollektivtrafiken.
Jag önskar genom förmedling av

                                                                                                                                        
köpa periodbiljett 365 dagar för kollektivtrafik inom Västtrafiks område. Jag godkänner i och 
med detta att min arbetsgivare, 

                                                                                                                                        
genom löneavdrag delar upp beloppet på 12 månader vilket motsvarar biljettens marknadspris.
Genom att underteckna nedan beställning förbinder jag mig till att betala kvarstående skuld 
till min arbetsgivare om jag slutar min anställning i förväg på grund av uppsägning, sjukdom 
eller dylikt under året. Jag godkänner att Västtrafik sparar personinformation som framgår av 
beställningsblanketten och mitt kortnummer/biljettnummer. Detta för att säkerställa förlustga-
ranti och leverans av biljett till önskad adress/telefonnummer. Jag samtycker också till att min 
köphistorik registreras hos Västtrafik. 

Villkor
Ditt plastkort med periodbiljett 365 dagar får inte laddas med annan produkt än kontoladdning. 
Plastkortet ska slängas efter det att biljetten gått ut och eventuell kvarvarande kontoladdning 
flyttas till ett nytt kort. Kortet får ej laddas om. Det går inte att ångra ditt köp av periodbiljett 
365 dagar. För fullständiga köp- och resevillkor, se vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/
kop-och-resevillkor. 

Jag önskar min biljett i
 Appen Västtrafik To Go  På ett Västtrafikkort

Vald periodbiljett 365 dagar
zon A  zon B  zon C  zon AB

zon BC  zon ABC  Mini Skövde  Mini Uddevalla

Mini Borås  Mini ToV  

Beställning
 Nybeställning  Förlängning

Startmånad:
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